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De toetsing en het plangebied

In deze onderzoeksfase zijn de volgende vragen onderzocht:

 Is woningbouw mogelijk binnen kaders van wet- en regelgeving?

 Zijn er (cruciale) beperkingen voor de ontwikkelingen?

 Waar moet rekening mee gehouden worden?

Uitgangspunten:

 Plangebied is circa 14 hectare

 Mogelijk ontwikkeling van 25 a 30 woningen per hectare

 Uitbreiding geluidwerende voorziening langs de A1



Milieu- en natuurwetgeving

Toetsing aan vijf thema’s:

 Flora en Fauna

 Stikstofdepositie

 Externe veiligheid

 Geluidshinder

 Luchtkwaliteit



Flora en Fauna

Flora en Fauna

 Toetsing aan de Wet natuurbescherming

 Aanwezigheid beschermende natuurwaarden

 Vleermuizen (foerageergebied)

 Ringslangen (foerageergebied)

 Uilen (niet aangetroffen)

 Rugstreeppad (niet aangetroffen

Conclusie:

 Opstellen ecologisch werkprotocol met maatregelen



Stikstofdepositie

Voortoets stikstofdepositie

 Toetsing aan Natuurbeschermingswet en Habitatrichtlijn

 Bescherming Natura2000 gebieden (EU-regelgeving)

 Plan mag geen negatief effect hebben op Natura2000

Onderzoek stikstofdepositie

 Binnen 10 km liggen aantal Natura2000 gebieden, oa
Naardermeer, Bussumer- en Blaricummerheide

 39 representatieve locaties onderzocht

 Hiervan 18 locaties met bijdrage van verkeer uit studiegebied



Stikstofdepositie



Stikstofdepositie

Resultaten onderzoek stikstofdepositie

 Bijdrage door plan is minimaal (< 0,01 mol/ha/jaar)

 Door geluidwerende voorziening wordt bijdrage van A1 
verlaagd waardoor positief effect

Conclusie:

 Plan past binnen de wetgeving stikstofdepositie

 Nader onderzoek in kader van stikstofdepositie is niet nodig



Externe veiligheid

Externe veiligheid

 Plaatsgebonden risico (kans op overlijden op bepaalde locatie)
grenswaarde is 10-6 per jaar

 Groepsrisico (kans dat groep slachtoffer wordt van ongeval)

Veroorzaakt door:

 Wegen en transportroutes A1 (vervoer gevaarlijke stoffen)

 4 inrichtingen met gebruik en opslag gevaarlijke stoffen



Externe veiligheid



Externe veiligheid

Conclusies – kwantitatieve risicoanalyse

 A1 Besluit externe veiligheid transportroutes van toepassing

 Plaatsgebonden risico legt geen beperking op aan plan

 Geen toename groepsrisico

 4 inrichtingen in nabijheid van het plangebied

 Voor groepsrisico ten gevolge van Givaudan/BAC is nader 
onderzoek nodig

 Overige inrichtingen voor gebied niet relevant



Geluidshinder

Plan moet voldoen aan de Wet geluidhinder. Vanwege verschillende

eisen onderscheid in de volgende twee onderdelen:

 Geluidsbelasting op toekomstige te realiseren woningen

 Geluidshinder door het plan op de omgeving

Vanwege ligging van het plan is alleen geluidshinder als gevolg van 
het wegverkeer van toepassing



Geluidshinder

Eisen van de Wet geluidhinder, nieuw te realiseren woningen:

 Maximale geluidsbelasting: 48 dB

 Eventuele ontheffing mogelijk tot maximaal: 53 dB

 Binnenwaarde in de woning maximaal: 33 dB 

 Minimale isolatie waarde gevel obv bouwbesluit: 20 dB

Eisen ten aanzien van bestaande woningen door plan:

 Maximale toename waarbij geen maatregelen nodig zijn 1,5 dB

 Diverse andere voorwaarden



Geluidshinder

Conclusies geluidsbelasting op toekomstige te realiseren woningen:

 Zonder geluidwerende voorziening langs A1 is woningbouw in 
plangebied niet mogelijk

 Met geluidwerende voorziening van circa 12 m hoog:

 Geluidniveau beganegrond overal lager dan: 48 dB

 Geluidniveau 1e verdieping is bijna overal lager dan: 48 dB

 Geluidniveau 2e verdieping overal lager dan: 53 dB



Geluidshinder

Conclusies geluidshinder door het plan op de omgeving

 (Sterk) afhankelijk van aantal te realiseren woningen

 Afhankelijk van aantal ontsluitingswegen en situering

 Mogelijk neven-effecten door aanpassingen infrastructuur voor 
de verkeersafwikkeling

Effect geluidwerende voorziening langs A1:

 Sterk positief effect op woningen in Componistenkwartier

 Geluidreductie circa 7 tot 12 dB



Luchtkwaliteit

Wat is dat luchtkwaliteit?

 Bepaalde hoeveelheid verontreinigende stof in lucht (µg/m3)

 In wetgeving grenswaarden voor 13 verontreinigende stoffen

 Daarnaast nog aantal niet wettelijk geregelde stoffen

 Probleem stoffen qua concentratie en gezondheid:

 Stikstofdioxide (NO2)

 Fijn stof (PM10)

 Ultra fijn stof (PM2,5)



Luchtkwaliteit



Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit in Nederland

 Afgelopen 30 jaar sterke daling emissies (en concentraties)



Luchtkwaliteit



Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit in Nederland

 Afgelopen 30 jaar sterke daling emissies (en concentraties)

 Voldoen sinds 2015 (vrijwel) overal aan de normen

 Verdere daling voorzien door:

 Toename ‘schone’ auto’s (vervanging wagenpark)

 Toename elektrische auto’s

 Beëindiging gebruik fossiele brandstoffen

 Versterking door én spanningsveld met klimaatbeleid



Luchtkwaliteit

Wetgeving luchtkwaliteit:

 Nederlandse wetgeving sinds 1986!

 Bekenste effect is 3-weg katalysator en loodvrije benzine

 Huidige Euro-normen voor auto`s (euro 1 t/m 6)

 Huidige wetgeving sinds 2001

 Implementatie van de EU-richtlijn luchtkwaliteit

 Vanaf 2009: 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

 Toekomst: Omgevingswet



Luchtkwaliteit

Normen en grenswaarden in de Wet luchtkwaliteit:

 Stikstofdioxide (NO2), maximaal 40 µg/m3

 Fijn stof (PM10), maximaal 32,2 µg/m3

 Ultra fijn stof (PM2,5), maximaal 25 µg/m3

Concentratie altijd berekend of gemeten als gemiddelde over een 
heel (kalender) jaar



Luchtkwaliteit en het plan

Ook bij luchtkwaliteit twee delen onderscheiden:

 Luchtkwaliteit in het gebied

 Effecten van het plan op de luchtkwaliteit



Luchtkwaliteit en het plan

Luchtkwaliteit in het plangebied

 Stikstofdioxide (NO2) in 2015: 23 µg/m3 , in 2025:  15 µg/m3

 Fijn stof (PM10) in 2015: 22 µg/m3 , in 2025:  20 µg/m3

 Ultra fijn stof (PM2,5) in 2015: 14 µg/m3 , in 2025:  12 µg/m3

Conclusie:

 De luchtkwaliteit voldoet hiermee in het plangebied 
ruimschoots aan de wettelijke grenswaarden



Luchtkwaliteit en het plan

Effecten van het plan op de luchtkwaliteit

 Afhankelijk van aantal te realiseren woningen

 Afhankelijk van aantal ontsluitingswegen en situering

 Bijdrage door plan is klein en kan niet leiden tot overschrijding 
grenswaarden

Effect geluidwerende voorziening A1:

 Positief voor de luchtkwaliteit in plangebied

 Voor Componistenkwartier nauwelijks effect



Kortom…

Conclusies:

 Zonder geluidwerende voorziening langs A1 is woningbouw in 
plangebied niet mogelijk

 Woningbouw op de Borgronden is mogelijk binnen de milieu 
wet- en regelgeving

Tijdens de planontwikkeling blijft ook milieu een belangrijk punt 
van aandacht, zowel voor de nieuw te ontwikkelen wijk als ook 
voor het bestaande gebied daaromheen.



Vragen en ideeën



Milieu en de Borgronden

Ruimtelijke plannen hebben invloed op het milieu. Voor de start 
van de ontwikkeling van de Borgronden hebben we op diverse 
milieuthema’s onderzoek gedaan. De rapporten en resultaten van 
die onderzoeken zijn terug te vinden op de website
www.borgronden.nl

De conclusie is dat op deze locatie woningbouw ontwikkeling 
plaats kan vinden binnen de milieuwet- en regelgeving. 

Als de wijk meer vorm krijgt, worden de onderzoeken op het 
gebied van milieu ook verder gedetailleerd. 

http://www.borgronden.nl/

